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Apresentações: 
13 (SÁB), 14 (DOM), 15 (SEG)  
e 16 (TER) de agosto. 

Horários: 19h no sábado, 
segunda e terça;  
e às 18h no domingo.

Local: Teatro Dionísio, Ingleses

Ingressos:  
Sábado e Domingo 
R$40/inteira e R$20/meia

Segunda e Terça 
R$ 30/inteira e R$ 15/meia

Venda no site do Teatro: 
https://bit.ly/3PK4mZN 

O espetáculo é livre,  
destinado a adultos e crianças 

de todas as idades. 

Vai ser uma comédia! 

   TEATRO DO 8O ANO

“A  Casa dos Temperamentos” é uma 
comédia que se desenrola em torno de 
quatro casais de jovens apaixonados e 
seus pais, que são velhos amigos de juven-
tude e que “arranjaram” casamentos para 
seus filhos sem que eles soubessem...

Junte-se como ingrediente as caracte-
rísticas “puras” de cada um dos quatro ti-
pos clássicos do temperamento humano: 
colérico, melancólico, fleumático e san-
guíneo, e teremos um tempero especial. 

O texto da peça que está sendo produ-
zida pelo 8° ano 2022, “A Casa dos Tem-
peramentos”, é de autoria do dramaturgo 
vienense Johann Nestroy (1801 -1862) e 
foi traduzido por Alexandra Finotti e a fi-
lha, Tarsila Finotti Baltar, que é aluna da 
turma, especialmente para esta produ-
ção. E, embora já apresentada por escolas 
Waldorf de outros países, no Brasil, o es-
petáculo, ao que se sabe, é inédito.  

A turma está com grande expectativa.  
Pois, sua estreia marca a volta do teatro 
do 8° ano às apresentações públicas com 

plateia, depois de dois anos sem, por con-
ta da pandemia. As apresentações ocor-
rem de sábado (13) a terça-feira (16) no 
teatro Dionísio, nos Ingleses (veja ao lado). 

O texto foi adaptado para se ambientar 
no final da década de 1950 e os figurinos 
contam com um charme especial. As famí-
lias agrupam-se nas cores  verde, verme-
lho, amarelo e azul. 

O teatro do 8° ano é uma produção 
que envolve alunos, professores e as fa-
mílias numa jornada que se inicia ainda no 
primeiro ano da Escola Waldorf e que cul-
mina nestas apresentações. Este é o mo-
mento em que os alunos colocam em prá-
tica os aprendizados adquiridos nas aulas 
de Trabalhos Manuais, Música, Euritmia, 
Dança e Artes Aplicadas.

A Professora de Classe, Cristiane Tor-
res, que conduz a turma desde 2019, 
conta com apoio de todo o corpo de pro-
fessores da classe e de uma profissional 
contratada pelos pais da turma para a di-
reção da peça, Profª Juliana Krause Leal.

Arte: professora Luiza, Jardim Flor de 
Lótus, finalizada pelo aluno Noah, em 
homenagem ao seu pai. 

Aos pais!

https://bit.ly/3PK4mZN 


   PÁTIO
    

 CONSELHO DE FAMÍLIAS 

O Conselho de Famílias da Escola 
inaugura este espaço no Informativo 
com o objetivo de apresentar à 
comunidade da Escola as iniciativas 
e projetos que o Conselho desenvolve 
ou vem participando neste ano  
de 2022:

• Encontro com Novas Famílias 
(presencial uma ou duas vezes/
ano);

• Café para os professores e 
colaboradores (presencial, 
quatro vezes/ano);

• Café Cultural (presencial, última 
sexta do mês);

• Grupo de vivências biográficas 
(presencial, última quarta do 
mês, gratuito);

• Reunião do Conselho de 
Famílias (online, última terça do 
mês, aberta).

E alguns para acontecer:

• Fotos das turmas de 2022;

• Portas Abertas (apoio à 
Comissão de Matrículas); 

• Ajudamos também com 
conteúdos para o informativo 
semanal da Comissão de 
Comunicação e o informativo 
mensal, além do Colibri e  
@bemtevinoanaba (anúncios 
de produtos/serviços); 

Os representantes de turmas são 
chamados a estarem mais presentes 
no apoio e organização dessas 
iniciativas. Muito destas definições e 
a distribuição de atividades acontece 
na reunião mensal do Conselho de 
Famílias. 

Esperamos continuar trabalhando 
junto à comunidade neste semestre e 
nos colocamos abertos para receber 
novas famílias que queiram atuar 
conosco em proveito da escola, seja 
nas iniciativas que já conduzimos ou 
em novas iniciativas.

Conselho de Famílias da EWA

Hotsite do evento com a 

programação e ficha de inscrição: 

www.escolawaldorfanaba.com.br

uanabá de portas abertas e iª feira de 
manualidades, em agosto

A Escola prepara para o dia 27 próximo 
um evento de apresentação às novas famí-
lias interessadas em conhecer o Anabá e 
fazer parte de nossa comunidade escolar.  

A palestra “Anabá de Portas Abertas” 
acontecerá pela manhã, das 10h30min às 
12h, e, para participar, é necessário fazer 
a inscrição prévia (não pode ser no dia) no 
site www.escolawaldorfanaba.com.br

O objetivo é oferecer informações 
práticas do passo a passo da matrícula, es-
clarecer dúvidas e subsidiar a decisão em 
escolher a nossa Escola e a nossa pedago-
gia. Pedimos que as famílias ajudem na di-
vulgação convidando familiares e amigos e 
indicando o evento aos conhecidos com fi-
lhos em idade escolar para que participem. 

No mesmo dia, no mesmo local do  Por-
tas Abertas, acontecerá a I Feira de Manu-
alidades, que é promovida pelo Bazar Per-

manente e é aberta à participação de toda 
a comunidade. A feira vai das 10 às 16h, 
com venda de artesanatos, apresentação 
de teatro infantil, oficinas e opções de ali-
mentação. 

Confira a programação completa aqui.  
O Anabá de Portas Abertas é organi-

zado pela Comissão de Matrículas e conta 
com o apoio e participação do Colégio de 
Professores, do Conselho de Famílias e de-
mais comissões da Escola.  

Compartilhe, participe! 

u UM PEDIDO ESPECIAL 
 Prezada comunidade escolar, para angariar recursos para a viagem 
do Estágio Agrícola, que será realizado de 11 a 17 setembro, o 9o ano 
está organizando um Sebo. Ele ocorre, de forma simultânea, no espaço 
do Ensino Fundamental e virtual, pelo Instagram. Confira nosso acervo 
no Ensino Fundamental, ao lado do Bazar Permanente, nos horários de 
saída ou em nossa página do Instagram: @sebo_9ano. Também estamos 
aceitando doações! 

A turma do 9o ano agradece.

u CULTURA MAIA NO 10O ANO 

O teatro de sombras do 10° ano deste 
ano é inspirado na obra Popol Vuh, um 
manuscrito do século XVI que reúne nar-
rativas da cultura maia sobre o que seria 
a criação do mundo para aquele povo. O 
título Popol Vuh, é traduzido do quiché 
como “livro da comunidade”. 

As apresentações do teatro de som-
bras  acontecerão na última semana de 
setembro, mas a tutora da turma, pro-
fessora Nastaja, anuncia que em breve 
os jovens já estarão vendendo materiais 
e camisetas inspiradas na obra.

u TENS ALGUM SOFÁ SOBRANDO?

O recém-criado espaço de recepção/
estar, no prédio do Ensino Médio, está 
carecendo de um móvel, tipo sofá, para 
melhor acomodar quem precisa ficar ali 
“fazendo hora”.  Assim, o professor Sér-
gio faz um pedido para quem, eventu-
almente, tenha algum disponível e que 
queira doar para a Escola, que entre em 
contato com ele. 

https://www.instagram.com/bemtevinoanaba/
https://www.escolawaldorfanaba.com.br
https://www.escolawaldorfanaba.com.br/programa%C3%A7%C3%A3o-do-dia
https://www.instagram.com/sebo_9ano/


u AS BIOGRAFIAS NO 9o ANO ESCOLAR

Desde o começo do ano, com a ajuda 
dos professores, mas com bastante 
autonomia, cada aluno escolheu uma 
personalidade para pesquisar e estudar 
sobre o seu caminho de vida, a biografia. 
A entrega dos trabalhos escritos e as 
apresentações aconteceram na semana 
de 1 a 5 de agosto, de segunda a sexta, depois da aula de época. “É uma experiência inesquecível, ouvir de cada colega sobre 
uma vida, reconhecer destinos, desafios, como cada um percorre seu caminho de vida em busca de sua meta, tarefa individual, 
superando-se, às vezes sucumbindo. Quem sabe, lampejos do próprio caminho individual também puderam ser avistados nas 
imagens dessas biografias”, diz o professor José Irineu, tutor do 9o ano.

    Na sala de aula

u ESTUDO DA METEOROLOGIA

Na época e curso de Geografia do 10o ano, o assunto é 
o corpo fluido do Planeta: mares e ares. Nesse estudo, 
é feita  uma visita guiada ao DTCEA - Destacamento 
de Controle do Espaço Aéreo, localizado ao lado 
do Aeroporto Hercílio Luz. “Dentre as atividades 
realizadas, participamos do lançamento de um balão 
meteorológico, que faz aferição de dados atmosféricos 
até 25km de altitude”, conta o professor Guilherme. 

u  OS ANÕES ENCONTRARAM E LAPIDARAM MUITAS PRECIOSIDADES PARA OS PAIS

No Jardim das Rosas, a homenagem aos pais foi vinculada à época dos Anões. Muitas pedras preciosas 
foram  oferecidas aos pais e uma deliciosa sopinha de lentilhas fechou com chave de ouro a festinha.

u ÉPOCA DOS VENTOS ANIMANDO AS AULAS DO 20 ANO

No mês de agosto, um mês longo em que brisa, vento 
e ventania aparecem, o 2o ano está trabalhando as 
tabuadas e vivenciando a época dos ventos. “No ritmo 
dos números e no ritmo do vento, vento que já traz 
um ar de primavera no meio do inverno, e alguns 
seres mágicos da natureza podem aparecer para olhos 
atentos, como o saci em seu redemoinho”, conta a 
professora Leise.  Em homenagem aos pais, os alunos 
e a professora estão produzindo pipas para celebrar, 
com os pais, o seu mês. 



ACONTECEU 

u todos pela infância
Em 2 de julho aconteceu, no espaço do Ensino Médio, 

a formatura da primeira turma da regional Sul do curso 
“Nós da primeira infância” oferecido pelo Instituto Maiana, 
e coordenado aqui pela professora Regina Giachetta, com 
a colaboração de Giuliana Pazzanese e Nina Cruz, além de 
Eimmy e Ivone Cadeco, voluntárias.

As aulas  - e a formatura  - tem acontecido 
simultaneamente de modo online e presencial, reunindo 
pessoas de diversas cidades do país.

O curso é direcionado a professores e educadores das 
redes públicas e conveniadas, que trabalham com crianças 
de 0 a 7 anos de ensino, visando ampliar conhecimentos 
sobre a pedagogia Waldorf. 

u COMISSÃO DESPEDE-SE

Em renião realizada em 30 de junho, 
os membros da Comissão de Retorno 
às Aulas Presenciais decidiram pela 
dissolução do grupo de trabalho que 
estava mobilizado desde 2020.

A Comissão foi criada no calor da 
pandemia de Covid-19, em junho 
de 2020, quando inúmeras incertezas nos 
cercavam e as aulas presenciais estavam suspensas. Formado por professores, 
pessoal da administração e secretaria escolar, representantes do Conselho de Familias, da 
Comissão de Comunicação e de médicos voluntários (uma mãe e um pai da Escola), o grupo, 
que no início reunia-se semanalmente, entendeu que já cumpriu seu papel. 

O objetivo foi auxiliar e orientar nossa Escola na adaptação e interpretação das normas de 
enfrentamento à pandemia e sua adaptação para as aulas presenciais. Agora, no entanto, 
embora o fim da pandemia ainda não tenha sido decretado pela OMS, aquele estado de 
emergência que vivemos já passou. Tudo o que foi vivenciado pelo grupo nos últimos 
dois anos está sendo reunido em um relatório que será em breve compartilhado com a 
Comunidade.

u presentes para os professores
Nesta semana o Conselho de Famílias organizou a segunda 
edição do Café para os Professores, um lindo momento 
recheado de delícias preparadas por voluntários(as) 
e oferecidas aos professores e colaboradores da Escola no 
intervalo das reuniões que ocorrem às quintas-feiras. Desta vez, 
além dos quitutes nota 10, as professoras do Maternal e Jardim 
ganharam uma máquina de costura nova para a Educação 
Infantil. O presente foi resultado de uma ação relâmpago que, 
em 48 horas, mobilizou as famílias e reuniu o valor necessário 
para a compra. 

u Planejamento DO MÉDIO

No sábado, 23 de julho, antes do 
reinício das aulas, os professores do 
Ensino Médio da Escola passaram 
o dia juntos numa reunião de 
planejamento diferente, em um 
espaço fora da escola com direito a 
almoço e boas conversas. 

uuma curiosa batalha no jardim
Uma batalha travou-se na caixa de abelhas do Jardim e foi notada e 
reportada pelo pai Guilherme Audi Bernardo. Conhecedor do mundo das 
abelhas, ele fez o registro em fotos e nos conta os fatos: “A caixa original 
das abelhas Jataí (Tetragonisca angustula) sofreu uma invasão bem 
sucedida de abelha-limão (Laestrimelitta limão). As invasoras saquearam 
o enxame e fizeram sua própria entrada, que é bem diferente do 
canudinho peculiar da Jataí. Tempos depois, foram embora satisfeitas. 
As Jataís, então, fortes que estavam, se recuperaram e rapidamente 
“arremataram” a entrada da Limão com seu consagrado “pito” e a 
entrada ficou uma rara mistura das duas espécies”, conta. 

https://www.institutomaiana.org.br/nos.html

